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 ]اٌّجؾش األٚي: رؼو٠ف اٌمؼبء ٚاٌمله ٚأكٌخ صجٛرٗ[

  اٌمؼبء ٌغخ ٘ٛ/ اٌؾىُ ٚاٌفظً 

٘نا ِؼٕبٖ فٟ اٌٍغخ.. اٌمؼبء ٘ٛ اٌؾىُ ٚاٌفظً    

ِب لؼٝ ثٗ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ فٟ فٍمٗ كْٚ ئ٠غبك أٚ ئػلاَ أٚ رغ١١و.. وً شٟء ٠ؾلس ٌٍؼجل فٟ ٘نٖ اٌل١ٔب ِٓ  ٚشوػب ٘ٛ/

هللا ػي ٚعً ِٓ أفواػ ِٚٓ ِظبئت أٞ شٟء ٠مله ػٍٝ اٌؼجل فٟ اٌل١ٔب ٠ىْٛ ِٓ رمل٠و هللا رؼبٌٝ .. ئمْ ٘نا أِو لؼبء 

 لؼٝ ثٗ هللا رؼبٌٝ فٟ فٍمٗ كْٚ أٞ ئ٠غبك أٚ ئػلاَ أٚ رغ١١و. 

 أِب اٌمله/ ِظله للهد اٌشٟء أللهٖ ئما أؽطذ ثّملاهٖ

ْ فٟ فٍمٗ ثٕبء ػٍٝ ػٍّٗ اٌَبثك ِب للهٖ هللا رؼبٌٝ فٟ األىي أْ ٠ىٛفٟ اٌشوع/   

ئْ هللا ػي ٚعً فٍك اإلَٔبْ ٚلجً أْ ٠قٍمٗ ػٍُ أٔٗ ١ٍفؼً فٟ اٌل١ٔب ف١و أٚ شو ٚػٍُ ئٔٗ ١ٍظ١جٗ ِظبئت ػٍُ أٔٗ  

 ١ٍظ١جٗ أفواػ فمله٘ب هللا ػي ٚعً ػ١ٍٗ ثَبثك ػٍّٗ.

 
ٔنوو فوق كل١ك علا اٌفوق ث١ٓ اٌمؼبء ٚاٌمله  

١ٓ اٌمؼبء ٚاٌمله ٠نوو اٌؼٍّبء فٟ اٌزفو٠ك ث   

أْ اٌمله ٘ٛ رمل٠و ٌشٟء لجً لؼبئٗ ٚاٌمؼبء ٘ٛ اٌفواؽ ِٓ اٌشٟء )ِب ِؼٕٝ ٘نا؟ ١ٍزؼؼ ثبٌّضبي اٌزبٌٟ( ِٓ اٌشٛا٘ل -

اٌزٟ موو٘ب أثب اٌؾبرُ ٌٍزفو٠ك ث١ٓ اٌمؼبء ٚاٌمله أْ اٌمله ثّٕيٌخ رمل٠و اٌق١بؽ ٌٍضٛة فٙٛ لجً أْ ٠فظٍٗ ٠ملهٖ ف١ي٠ل 

لؼبٖ ..٠ٕٚمض فاما فظٍٗ فمل   

ٔمٛي اٌمله رمل٠و اٌشٟء لجً لؼبء اٌشٟء.. لجً أْ ٠ُمؼٝ ئْ هثٕب لجً أْ ٠قٍك اإلَٔبْ لله ػ١ٍٗ أٔٗ ِضال ١ٍظ١جٗ ونا - 

 أٚ ٠أر١ٗ ِٓ اٌوىق ونا.. رّبَ .. ئمْ اٌمؼبء اٌفواؽ ِٓ اٌشٟء ٠ؼٕٟ ٘ٛ رفو٠ك ث١َؾ علا علا ٚكل١ك ٌٚٓ ٠فوق وض١وا. 

ٌٍمؼبء، لبي اثٓ األص١و فٟ اٌمؼبء ٚاٌمله أِواْ ِزالىِبْ ال ٠ٕفه أؽلّ٘ب ػٓ األفو ٚأؽلّ٘ب ٚػٍٝ ٘نا ٠ىْٛ اٌمله ٍبثمب 

 ثّٕيٌخ األٍبً 

 ٚ٘ٛ اٌمله ٚاألفو ثّٕيٌخ اٌجٕبء ٚ٘ٛ اٌمؼبء فّٓ هاَ اٌفظً ث١ّٕٙب فمل هاَ ؽىُ اٌجٕبء ٚإٌمغ.

اٌمؼبء ٚاٌمله ٌّب ٠مزوثٛا فٟ اٌنوو ٠ىْٛ ٌىً ُِٕٙ ِؼٕٝ ٠مٛي ئْ اٌمؼبء ٚاٌمله ئما اعزّؼب فٟ اٌنوو افزولب ٠ؼٕٟ ٌّب ألٛي 

ِقزٍف.. ٠فزولٛا فٟ اٌّؼٕٝ، ٌّٚب أموو ٚاؽل ف١ُٙ ٠شزًّ اٌضبٟٔ، ٠مٛي اٌمؼبء ٚاٌمله ئما اعزّؼب فٟ اٌنوو افزولب فٟ اٌّؼٕٝ 

 ِضٍٙب ِضً ِبما؟ ِضً اإلٍالَ ٚاإل٠ّبْ ئما اعزّؼب افزولب ٚئما افزولب اعزّؼب.

ب فٟ اٌنوو كفً أؽلّ٘ب فٟ ِؼٕٝ األفو.ٚئما افزول  

 
  األكٌخ ػٍٝ ئصجبد اٌمله:

ٍء َفٍَْمَٕبُٖ ثِمََلٍه{ ]اٌمّو:   ْٟ ًَّ َش [ ٤ِٗٓ اٌىزبة لبي رؼبٌٝ: }ئَِّٔب ُو  

ِٚٓ اٌؾبعبد اٌزٟ ٠ظٓ ثؼغ إٌبً أٔٙب فطأ ٟٚ٘ ١ٌَذ فطأ ئْ ٠مٛي ٌه أٔب لبثٍذ فالْ طلفخ ٚاؽل ٠مٛي ٌٗ ال رمٛي  

لً للها .. ئما وبْ ٠مٛي طلفخ ثّؼٕٝ طلفخ ثبٌَٕجخ ٌٟ أٔب أٖ ٟ٘ فؼال طلفخ ثبٌَٕجخ ٌٟ ٘نا اٌّؼٕٝ رٍٛؼٟ أِب  طلفخ ٌٚىٓ

 ئما وبْ طلفخ ثّؼٕٝ أٔٗ ٠ٕٛٞ أْ طلفخ ال أؽل ٠ؼوف لجً أْ ٠ؾلس ٘نا األِو ال أؽل أطال ٠ٕٛٞ مٌه.. 

ٍء َفٍَْمَٕبُٖ ثِمََلٍه{ ]اٌمّو:  ْٟ ًَّ َش ٕٟ وً شٟء فٍمٗ هللا ػي ٚعً ثزمل٠و ِٕٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚرمل٠و ِؾىُ[ ٠ؼ٤ٗ}ئَِّٔب ُو  

ْمُلًٚها{  ]األؽياة:  َِّ ِٗ لََلًها  ُو اٌٍَـّ ِْ َْ أَ َوب َٚ َهُٖ رَْمِل٠ًوا{  ]اٌفولبْ: ٣ٖٚلبي رؼبٌٝ : } ٍء فَمَلَّ ْٟ ًَّ َش َفٍََك ُو َٚ [  ٕ[، ٚلبي: }  
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  األكٌخ ِٓ إٌَخ:

ي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ أهوبْ اإل٠ّبْ فنوو ِٕٙب اإل٠ّبْ ثبٌمله ف١وٖ ٚشوٖ ٚلل رملَ اٌؾل٠ش ثٕظٗ ؽل٠ش عجو٠ً ػ١ٍٗ اٌَالَ ٌّب ٍأ

 فٟ ِجؾش اٌّالئىخ 

ٚهٜٚ ٍَُِ ػٓ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ لبي: ٍّؼذ هٍٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠مٛي: }وزت هللا ِمبك٠و اٌقالئك لجً أْ ٠قٍك اٌَّبٚاد 

ٍٕخ{ ٚاألهع ثق١َّٓ أٌف  

هثٕب ِملهٖ ػ١ٍه لجً أْ رُقٍك أٚ رُقٍك اٌَّبٚاد ٚاألهع ثق١َّٓ أٌف ٍٕخ، ٌنٌه ٠ب  األْ  ٍجؾبْ هللا ٠ؼٕٟ ِب ٠ؾلس 

ئفٛإٔب ػٕلِب ٠َزمو فٟ لٍت اٌؼجل ٠مٛي ٠ب ه٠زٕٟ ِب ٔيٌذ ا١ٌَٛ اٌفالٟٔ .. ٘نا ِمله ػ١ٍه لجً أْ رُقٍك اٌَّبٚاد 

ْ .. ٠به٠زٕٟ م٘جذ ئٌٝ اٌّىبْ اٌفالٟٔ..  ئّٔب اٌؼجل ٠ٍَُ ٌمؼبء هللا ػي ٚعً ٚللهٖ ٚاألهع.. ٠مٛي ٠به٠زٕٟ ربعود ِغ فال

 ١ٍٚأرٟ ِؼٕب ثبٌزفظ١ً ئْ شبء هللا. 

ٚاإل٠ّبْ ثبٌمله ِؾً ئعّبع األِخ ِٓ اٌظؾبثخ ِٚٓ ثؼلُ٘ أفوط ٍَُِ ػٓ  ثق١َّٓ أٌف ٍٕخ ٚلبي ٚوبْ ػوشٗ ػٍٝ اٌّبء

طؾبة هٍٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٠مٌْٛٛ وً شٟء ثمله(،ؽبًٚٚ أٔٗ لبي )أكهوذ ٔبٍب ِٓ أ  

لبي: ٍّٚؼذ ػجل هللا ثٓ ػّو ٠مٛي لبي ملسو هيلع هللا ىلص : )وً شٟء ثمله ؽزٝ اٌؼغي ٚاٌى١ٌ أٚ اٌى١ٌ ٚاٌؼغي( .. اٌى١ٌ ٘ٛ ػل  

ٚئعّبع اٌظؾبثخ ٚأً٘ اٌؾً  اٌؼغي ٚ٘ٛ إٌشبؽ ٚاٌؾنق ثبألِٛه. لبي إٌٛٚٞ رظب٘ود األكٌخ اٌمطؼ١خ ِٓ اٌىزبة ٚإٌَخ

 ٚاٌؼمل ِٓ اٌٍَف ٚاٌقٍف ػٍٝ ئصجبد لله هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ.

ٌٚنٌه ِّب ٠و٠ؼ لٍت اٌؼجل اٌّإِٓ أٔٗ ٠ؼوف أْ وً شٟء ثمله هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ، ٌنٌه ػّواْ ثٓ ؽظ١ٓ طبؽت إٌجٟ  

ىٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٠ؼٍُ اثٕٗ لبي: ٠ب ثٕٟ ٚاػٍُ أٔه ٌٓ رلهن ؽم١مخ اإل٠ّبْ ؽزٝ رؼٍُ أْ ِب أطبثه ٌُ ٠ىٓ ١ٌقطئه ٚأْ ِب أفطئه ٌُ ٠

أظو اٌللخ فٟ اٌفُٙ -٠مزً ٔفَٗ وّلا ٚؽئب.. ٠ب ه٠زٕٟ ػٍّذ ونا أٚ ِب فؼٍذ ونا.. ١ٍلٔب ػّواْ  ١ٌظ١جه، وض١و ِٓ إٌبً

ؽزٝ رؼٍُ أْ ِب أطبثه ٌُ ٠ىٓ ١ٌقطئه .. ِب أطبة ِٓ  -لٍجه ٌٓ ٠وربػ-٠مٛي ٌٗ: ٌٓ رلهن ؽم١مخ اإل٠ّبْ  -ٚاٌؼّك فٟ اٌفُٙ

اٌٍٟ اإلَٔبْ ىػالْ ئٔٙب هاؽذ ِٕٗ ٌُ ٠ىٓ ١ٌظ١جه .. ١ٌٗ لله هللا ِظ١جخ .. ِب أطبة ِٓ هىق .. ٚأْ ِب أفطئه .. اٌؾبعبد 

 رجبهن ٚرؼبٌٝ.

 
 ]اٌّجؾش اٌضبٟٔ : ِوارت اٌمله[

 ٌٍمله أهثؼخ ِوارت : كٌذ ػ١ٍٙب إٌظٛص ٚلوه٘ب أً٘ اٌؼٍُ :

 اٌّورجخ األٌٚٝ.. اٌؼٍُ: 

ِب وبْ  -ػٍُ هللا ػي ٚعً ثىً شٟء ِٓ اٌّٛعٛكاد ٚاٌّؼلِٚبد ٚاٌّّىٕبد ٚاٌَّزؾ١الد ٚئؽبؽزٗ ثنٌه ػٍّب فؼٍُ ِب وبْ 

.. ِٚب ٌُ ٠ىٓ ٌٛ وبْ و١ف ٠ىْٛ.  -اٌٍٟ ث١ؾظً كٌٛلذ-ِٚب ٠ىْٛ    -٠ؼٕٟ اٌٍٟ ؽظً فٟ اٌّبػٟ   

ْٛ ُهكُّٚا ٌَؼَبُكٚا ثّؼٕٝ أْ اٌؾبعخ اٌٍٟ ِؾظٍزش ٌٛ وبٔذ ٘زؾظً وبٔذ ٘زؾظً ئىاٞ  ٌَ َٚ .. ؽ١ت ئىاٞ؟ هثٕب لبي ػٓ اٌىفبه }

ُْٕٗ{ ]األٔؼبَ:  ُٙٛا َػ ب ُٔ َّ [، فٟ ا٢فوح ٠و٠لْٚ اٌوعٛع ِوح أفوٜ فوثٕب ٠مٛي ٌٛ هعؼٛا ٌٍل١ٔب ِوح أفوٜ ١ٍؼٛكْٚ ِوح ٣ٌِٕ

كٞ ِٚب ٌُ ٠ىٓ ٌٛ وبْ  أفوٜ ٌٍىفو.. ٘نا ٌُ ٠ىٓ فالص ِش ١٘ؾظً.. ٌٛ وبْ ١٘ؾظً هثٕب ٠ؼوف ١٘ؾظً ئىاٞ .. ٠جمٝ

 و١ف ٠ىْٛ ..ٚػؾذ. 
َّْ اٌٍَـّ أَ َٚ ٍء لَِل٠ٌو  ْٟ ّ َش ًِ ٰٝ ُو َٗ َػٍَ َّْ اٌٍَـّ ٛا أَ ُّ ٌِزَْؼٍَ ّ ِٚب ٌُ ٠ىٓ ٌٛ وبْ و١ف ٠ىْٛ ٚلل كي ػٍٝ مٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ: } ًِ َٗ لَْل أََؽبَؽ ثُِى

ب{ ]اٌطالق:  ًّ ٍْ ٍء ِػ ْٟ  ػّٕٙب لبي: ٍئً إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ػٓ أٚالك اٌّشوو١ٓ [، ٚفٟ اٌظؾ١ؾ١ٓ ِٓ ؽل٠ش اثٓ ػجبً هػٟ هللإَٔش

 فمبي هللا أػٍُ ثّب وبٔٛا ػب١ٍِٓ. 

ٚ٘نٖ ِٓ اٌَّبئً اٌزٟ ف١ٙب فالف ػٕل أً٘ إٌَخ َِأٌخ أٚالك اٌّشوو١ٓ ٍٚٛف ٔزىٍُ ػٕٙب الؽمب.   

ٚرؼبٌٝ ٠ؼٍُ ِب وبْ ِٚب ٠ىْٛ ِٚب ٘ٛ وبئٓ  ئمْ اٌّورجخ األٌٚٝ : ػٍُ هللا ػي ٚعً ئْ هللا ػي ٚعً ٠ؼٍُ وً شٟء ٍجؾبٔٗ

 ِٚب ٌُ ٠ىٓ ٌٛ وبْ و١ف ٠ىْٛ .

 اٌّورجخ اٌضب١ٔخ.. اٌىزبثخ :
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بِء  َّ ََّ ب فِٟ اٌ َِ  ُُ َٗ ٠َْؼٍَ َّْ اٌٍَـّ ُْ أَ ُْ رَْؼٍَ ٌَِه وزبثخ هللا رؼبٌٝ ٌىً شٟء ِّب ٘ٛ وبئٓ ئٌٝ ل١بَ اٌَبػخ. لبي رؼبٌٝ: }أٌََ
َّْ مَٰ اأْلَْهِع ۗ ئِ َٚ

١ٌو{ ]اٌؾظ:  فِٟ َِ َ٠ ِٗ ٌَِه َػٍَٝ اٌٍَـّ
َّْ مَٰ ٍَ  -وً شٟء ِىزٛة ِٚمله-[ ٠ِٓوزَبٍة ۚ ئِ ب َِ ٍء أَْؽَظ١َْٕبُٖ فِٟ ئِ ْٟ ًَّ َش ُو َٚ ٚلبي ػي ٚعً:}

 :ٌ٠[ } ٍٓ ج١ِ ُِّٕٔ. ]  

ُْ ئِ   ُى َِ اَل فِٟ أَٔفُ َٚ ِظ١جٍَخ فِٟ اأْلَْهِع  ُِّ  ٓ ِِ ب أََطبَة  َِ ٌَِه ؽجؼب ا٠٢بد وض١وح علا لبي رؼبٌٝ: }
َّْ مَٰ َ٘ب ۚ ئِ ًِ أَْ َّْٔجَوأَ ٓ لَْج ّ ِِ الَّ فِٟ ِوزَبٍة 

١ٌو{ ]اٌؾل٠ل:  َِ َ٠ ِٗ [ آ٠بد وض١وح علا فٟ ٘نا اٌّؼٕٝ أْ هللا ػي ٚعً وزت وً شٟء ٚلله وً شٟء ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ َٕٕػٍَٝ اٌٍَـّ

 ٚوً شٟء ِىزٛة.

  َِ  ُُ َٗ ٠َْؼٍَ َّْ اٌٍَـّ ُْ أَ ُْ رَْؼٍَ ١ٌو{ ]اٌؾظ : لبي هللا رؼبٌٝ: }أٌََ َِ َ٠ ِٗ ٌَِه َػٍَٝ اٌٍَـّ
َّْ مَٰ ٌَِه فِٟ ِوزَبٍة ۚ ئِ

َّْ مَٰ اأْلَْهِع ۗ ئِ َٚ بِء  َّ ََّ [ ٚلبي ٠ٓب فِٟ اٌ

 : ٌ٠ [ } ٍٓ ج١ِ ُِّ  ٍَ ب َِ ٍء أَْؽَظ١َْٕبُٖ فِٟ ئِ ْٟ ًَّ َش ُو َٚ [ ٕٔرؼبٌٝ: }   

و اٌقالئك لجً فٍك اٌَّبٚاد ٚاألهع ثق١َّٓ ِٚٓ إٌَخ ؽل٠ش ػجل هللا ثٓ ػّوٚ ثٓ اٌؼبص اٌّزملَ فٟ وزبثخ هللا ٌّمبك٠

 أٌف ٍٕخ.

 ئمْ اٌّورجخ األٌٚٝ ػٍُ هللا ػي ٚعً ٚأْ هللا ػي ٚعً ٠ؼٍُ ِب ١ٍفؼً اٌؼجبك فٟ ٘نا اٌل١ٔب.

اٌّورجخ اٌضب١ٔخ أْ هللا ػي ٚعً وزت وً شٟء وً ِب لله ػٍٝ اٌؼجبك ِىزٛة.   

 اٌّورجخ اٌضبٌضخ.. اٌّش١ئخ :

ٚ٘نٖ اٌّورجخ اٌزٟ أشىٍذ ػٍٝ  أً٘ اٌجلع وض١و ِٓ إٌبً ػٍٛا ثَجت ِٛػٛع اٌّش١ئخ ٘نا ٍٚٛف ٔمٛي و١ف وبْ مٌه  

 ا٢ْ.

ُوُٖ ئِمَا أََهاَك َش١ْئًب أَْ ٠َمَُٛي ٌَُٗ ُوٓ ف١ََىُ   ِْ ب أَ َّ { ]٠ٌ: اٌّش١ئخ فاْ ِب شبء هللا وبْ ِٚب ٌُ ٠شأ ٌُ ٠ىٓ لبي رؼبٌٝ:  }ئَِّٔ ُْ ٛ٣ٕ ]

{ ]اٌزى٠ٛو:  َٓ ١ ِّ َؼبٌَ ٌْ ُٗ َهةُّ ا َْ ئِالَّ أَْ ٠ََشبَء اٌٍَـّ ب رََشبُءٚ َِ َٚ أثٟ ٘و٠وح ػٓ إٌجٟ [ ٚأفوط اٌش١قبْ ِٓ ؽل٠ش ٤ٕٚلبي رؼبٌٝ: }

ٖ ٌٗ( ملسو هيلع هللا ىلص لبي: ) ال ٠مٌٛٓ أؽلوُ اٌٍُٙ اغفو ٌٟ ئْ شئذ اٌٍُٙ اهؽّٕٟ ئْ شئذ ١ٌؼيَ فٟ اٌلػبء فاْ هللا طبٔغ ِب شبء ال ِىو

 ال رمٛي ئْ شئذ لً ٠ب هة اغفو ٌٟ.

ل ٌٗ ِش١ئخ ٌىٓ ِش١ئخ اٌؼجل ال رقوط ػٓ ِب ٘ٛ اإلشىبي فٟ ِٛػٛع اٌّش١ئخ؟ ٔفُٙ أْ هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٗ ِش١ئخ ٚاٌؼج

ِش١ئخ هللا،و١ف ؟ ِٓ ؽبٚي اٌوك ػٍٝ ٘نٖ اٌزوو١جخ ِٓ أً٘ اٌجلع ػً.. ئمْ ِب اٌؾً؟ أً٘ إٌَخ ٠مٌٛٛا ئْ األطً فٟ 

ثؼل  اٌمؼبء ٚاٌمله اٌز١ٍَُ.. ِبما ٠ؼٕٟ اٌز١ٍَُ ؟ ٠ؼٕٟ ئْ هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ وّب فٍك اٌجظو ٌٗ ؽل ال ٠َزط١غ اٌوؤ٠خ ػٍٝ

ِبئخ و١ٍٛ .. أ١ٌٌ ونٌه؟ ِٚضً اٌَّغ أ٠ؼب.. ٚونٌه اٌؼمً ٌٗ ؽل فبألطً فٟ اٌمله أٔه رٍَُ، هثٕب ٌٗ ِش١ئخ ٚاٌؼجل ٌٗ ِش١ئخ 

ِٚش١ئخ اٌؼجل ال رقوط ػٓ ِش١ئخ هللا ٚال ٠ؾلس فٟ وٛٔٗ ئال ِب أهاكٖ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌٚىٓ و١ف مٌه؟ ٘نا فٛق َِزٜٛ 

ّك فٟ فُٙ ٘نا ١ٍؼً ...ئمْ ِب اٌؾً؟ ٍَُٔ ألِو هللا ػي ٚعً ٚٔضجذ ِب ٠ضجزٗ اٌموآْ أْ هثٕب رفى١و اٌجشو.. ِٚٓ ٠ؾبٚي اٌزؼ

ٌٗ ِش١ئخ ٚأْ اٌؼجل ٌٗ ِش١ئخ ِٚٓ ٠و٠ل اٌجؾش ؽٛي ٘نا ِّىٓ ٠ٕفٟ ِش١ئخ اٌؼجل، ف١ىنة ثظو٠ؼ اٌموآْ ٠ٕٚفٟ ِش١ئخ هللا 

خ ِٚش١ئخ اٌؼجل ال رقوط ػٓ ِش١ئخ هللا ٚال ٠مغ فٟ وْٛ هللا ئال ف١ىفو .. فّب اٌؾً؟ لٍٕب اٌؼجل ٌٗ ِش١ئخ ٚهللا ػي ٚعً ٌٗ ِش١ئ

 ِب أهاك ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ و١ف؟ األطً ف١ٙب اٌز١ٍَُ.. ٚاػؾخ؟!

 اٌّورجخ اٌواثؼخ: اٌقٍك

فٍك هللا رؼبٌٝ ٌألش١بء ٚئ٠غبك٘ب ٚللهرٗ اٌىبٍِخ ػٍٝ مٌه فٙٛ ٍجؾبٔٗ فبٌك ٌىً ػبًِ ٚػٍّٗ ٚوً ِزؾون ٚؽووزٗ ٚوً  

ًٌ{ ]اٌيِو: ٍبوٓ ٍٚ ِو١ َٚ ٍء  ْٟ ّ َش ًِ ٰٝ ُو َٛ َػٍَ ُ٘ َٚ ٍء  ْٟ ّ َش ًِ ٌُِك ُو ُٗ َفب [٢ٕىٛٔٗ لبي رؼبٌٝ :  }اٌٍَـّ  

{ ]اٌظبفبد : َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َِ َٚ  ُْ ُٗ َفٍَمَُى اٌٍَـّ َٚ [ ٚهٜٚ اٌجقبهٞ فٟ طؾ١ؾ١ٗ ِٓ ؽل٠ش ػّواْ ثٓ ؽظ١ٓ ػٓ ٤٢ٚلبي رؼبٌٝ: }

٠ىٓ ش١ئب غ١وٖ ٚوبْ ػوشٗ ػٍٝ اٌّبء ٚوزت فٟ اٌنوو وً شٟء ٚفٍك اٌَّبٚاد ٚاألهع(.  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص لبي: )وبْ هللا ٌُٚ  

ئمْ ٟ٘ أهثغ ِوارت ِٓ ِوارت اإل٠ّبْ ثبٌمله: اإل٠ّبْ ثؼٍُ هللا اٌزبَ، ٚاإل٠ّبْ ثىزبثخ ِمبك٠و اٌقالئك، ٚاإل٠ّبْ ثّش١ئخ هللا  

اٌٍَّ  إٌبفنح، ٚاإل٠ّبْ ثقٍك أفؼبي اٌؼجبك َٚ { ]اٌظبفبد: لبي رؼبٌٝ:} َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َِ َٚ  ُْ فٟ فوق ث١ٓ فٍك [، ٌٕٕزجٗ أْ ٤٢ـُٗ َفٍَمَُى

، هللا فٍك اٌفؼً ٚاٌؼجل فؼً اٌفؼً، هللا ػي ٚعً فٍك اٌفؼً فؼً اٌظالح ِضال ٚاٌؼجل ٘ٛ اٌنٞ فؼً اٌفؼً.. اٌفؼً ٚث١ٓ فؼً اٌفؼً

ً ٘ٛ اٌنٞ فٍمٙب ٚاٌؼجل ٘ٛ اٌنٞ فؼٍٙب.لً ٘نا فٟ وً شٟء ٍٛاء وبٔذ ؽبػبد ٍٚٛاء وبٔذ ِؼبطٟ. هللا ػي ٚع  

  اٌقالطخ

األِو ِٓ األٍئٍخ اٌزٟ ػً ف١ٙب وز١و ِٓ إٌبً فٟ َِأٌخ اٌمؼبء ٚاٌمله ٘نٖ.. ِٓ ػّٓ األٍئٍخ   
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٠ؼٕٟ ٘إالء ِٓ أٚالك آكَ ثؼش  -ً/ ئْ هللا ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌّب فٍك آكَ أفن لجؼخ ث١ّ١ٕٗ ٚلبي ٘إالء ثؼش اٌغٕخ ٚال أثبٌٟ 

أً٘ اٌجلع ِٓ أهاك اٌجؾش ٚاٌزفظ١ً فٟ  -ٚلجغ لجؼخ ثشّبٌٗ ٚلبي ٘إالء ثؼش إٌبه ٚال أثبٌٟ  -ئٌٝ ل١بَ اٌَبػخ اٌغٕخ 

 اٌّٛػٛع لبي:

! ٔمٛي ٌٗ أٚال والِه ٘نا فطأ ِٓ ٚعٖٛ: ٌّبما ٘إالء ِٓ أً٘ اٌغٕخ ٚ٘إالء ِٓ أً٘ إٌبه ِغ ئُٔٙ ٌُ ٠فؼٍٛا شٟء ثؼل؟

ئٕٔب  صب١ٔبْ ثبٌمله األطً ف١ٗ اٌز١ٍَُ فال رشغً ٔفَه وض١و ألٔه ٍززؼت ٌٚٓ رظً ٌشٟء،  وّب لٍٕب ئْ اإل٠ّب اٌٛعٗ األٚي

ٔٛلٓ أْ هللا ػي ٚعً ١ٌٌ ثظالَ ٌٍؼج١ل .. ً٘ ٠ؼمً هثٕب ٠ظٍُ.. ً٘ ٠ؼمً هثٕب ٠لفً ؽل إٌبه ٚ٘ٛ ال ٠َزؾك.. أثلا ٍجؾبٔٗ 

ْٛ  طؼ ٌٛ وبْ هثٕب كفٍُٙ إٌبه ثلْٚ ِب ٠غ١جُٙ اٌل١ٔب ئٕٔب ٔمٛي ٌٗ والِه ٘نا لل ٠ى صبٌضبٚرؼبٌٝ ٚؽبشبٖ ػٓ مٌه ..  

٠ٚل٠ُٙ فوطخ ئُٔٙ ٠ؼٍّٛا ٚئّٔب هثٕب فٍمُٙ ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ ثَبثك ػٍّٗ أُٔٙ ١ٍىْٛٔٛ ِٓ أً٘ إٌبه ِٚغ مٌه أػطبُ٘ فوطخ فٟ 

 اٌؾ١بح ٚأػطبُ٘ فوطخ أٔٗ أهًٍ ئ١ٌُٙ اٌوًٍ ٚأػطبُ٘ فوطخ أٔٗ ِّىٓ ٠إِٓ ِٚغ مٌه ٘ٛ رون اإل٠ّبْ. 

٘نٖ أ٠ؼبً ِٓ األٍئٍخ اٌشبئىخ ٌّب رفزؼ وزت اٌؼم١لح ٚوزت أً٘ اٌجلع ٚروٜ ٘نا اٌىالَ رغل ف١ٗ والَ وض١و علا علا ٚ٘ٛ 

ٌألٍف رؾٌ ئٔٗ ٠لٚه فٟ ؽٍمخ ِفوغخ ٚ٘ٛ ال ٠ؼوف ٠ظً ألٞ شٟء، ئمْ األطً فٟ اٌمله إٔٔب ٍَُٔ ألِو هللا رجبهن ٚرؼبٌٝ 

هثغ ِوارت: اإل٠ّبْ ثؼٍُ هللا ػي ٚعً ٠ؼٍُ وً شٟء ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاإل٠ّبْ ثىزبثخ ٚٔإِٓ ثؼم١لح أً٘ إٌَخ، اإل٠ّبْ ثبأل

ِمبك٠و اٌقالئك وزت هللا ػي ٚعً وً شٟء ِٚب ١ٍىْٛ ِٓ اٌؼجبك ٚاٌؾبعخ اٌضبٌضخ اٌّش١ئخ أْ هللا ػي ٚعً ٌٗ ِش١ئخ ٚاٌؼجل 

{ ٌٗ ِش١ئخ ٌىٓ ِش١ئخ اٌؼجل ال رقوط ػٓ ِش١ئخ هللا ػي ٚعً لبي رؼبٌٝ  َٓ ١ ِّ ٌْؼَبٌَ ُٗ َهةُّ ا َْ ئِالَّ أَْ ٠ََشبَء اٌٍَـّ ب رََشبُءٚ َِ َٚ {:

{ ]اٌظبفبد ٤ٕ]اٌزى٠ٛو:  َْ ٍُٛ َّ ب رَْؼ َِ َٚ  ُْ ُٗ َفٍَمَُى اٌٍَـّ َٚ [ ، اٌؾبعخ اٌواثؼخ أْ هللا ػي ٚعً ٘ٛ اٌنٞ فٍك أفؼبي اٌؼجبك لبي رؼبٌٝ:}

ػٕلٖ ِشىٍخ فٟ اٌؾبعبد كٞ؟ ألْ اٌؾبعبد كٞ ٠ب ئفٛإٔب [ ٚلٍٕب ٕ٘بن فوق ث١ٓ فٍك اٌفؼً ٚفؼً اٌفؼً.. فالص ؽل ٤٢: 

 شبئىخ.

٠َٛ رأرٟ اٌّالئىخ ٚرٕفـ ف١ٗ اٌوٚػ ٚرىزت هىلٗ ٚوً شٟء ِب  ًٕٓٔ/ اإلَٔبْ للهٖ ِىزٛة ٚاٌٍّه ػٕل األهثؼ١ٓ ٚثؼل 

ًٙ مٌه ِٛعٛك ػٕل هثٕب ِٕن األىي؟ف :ٚهك فٟ اٌؾل٠ش  

ه لجً فٍك اٌَّبٚاد ٚاألهع ٠ؼٍُ أْ فالْ شمٟ ٠ٚؼٍُ أْ فالْ ٍؼ١ل ٠ٚؼٍُ أْ فالْ ١ٍؼ١ش ونا ٔؼُ هللا ػي ٚعً ٠ؼٍُ مٌ 

ٍٕخ ٚمٌه ِٓ ٍبثك ػٍّٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚشمٟ أٚ ٍؼ١ل فٟ اٌغٕخ، ٔؼُ هللا رؼبٌٝ ٠ؼٍُ وً مٌه ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌنٌه أ٠ؼب 

مه٠زٗ وً مه٠زٗ اٌزٟ ٍزأرٟ ِٓ ثؼلٖ ُٚ٘ فٟ ِوؽٍخ اٌنه  ِٓ األكٌخ ئْ هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌّب فٍك آكَ ػ١ٍٗ اٌَالَ آهاٖ

فوأٜ ُِٕٙ ٔبً رزألأل شىٍُٙ ؽٍٛ فمبي ِٓ ٘إالء  ٠ب هة فمبي هللا: ٘إالء أٔج١بء ِٓ مه٠زه ٠ؼٕٟ إٌبً وٍٙب ١ٌٙب شىً 

ه كاٚٚك لبي: ٠ب ٚاألٔج١بء ٌُٙ ١ِٚغ ؽزٝ ُٚ٘ فٟ ِوؽٍخ اٌنه ٚهأٜ ٚاؽل ُِٕٙ ٚػغجٗ فمبي: ِٓ ٘نا ٠ب هة؟ لبي ٘نا اثٕ

هة وُ ػّوٖ؟ ٍأي ػٓ ػّو ١ٍلٔب كاٚٚك لبي هللا: ٍز١ٓ ٍٕخ ئمْ هثٕب ٠ؼٍُ أْ كاٚٚك ١ٍؼ١ش ٍز١ٓ ٍٕخ ٚكٖ لجً أْ ٠ُقٍك 

كاٚٚك ثّئبد ا١ٌَٕٓ فمبي: ٠ب هة ىكٖ ِٓ ػّوٞ.. ٠جمٝ ١ٍلٔب آكَ ؽٍت ئْ هثٕب ٠يٚك كاٚٚك ِٓ ػّوٖ أهثؼ١ٓ ٍٕخ ٚاألٔج١بء 

ّٛرْٛ فٍّب عبء ٍِه اٌّٛد ١ٌَلٔب آكَ فغؾل لبي إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص: فغؾل آكَ فغؾلد مه٠زٗ َٟٚٔ آكَ وبٔٛا ٠ؼوفْٛ ِزٝ ١ٍ

 ف١َٕذ مه٠زٗ.

ٌمؼبء ِىزٛة ػٕل هللا فٟ اٌىزبة فى١ف ٠وك ٔوعٛ رف١َو ٘نا؟ ئما وبْ ا: ؽل٠ش ال ٠وك اٌمؼبء ئال اٌلػبءً(  

٘نا ٍإاي ع١ًّ علا: اٌؼٍّبء ٠مٌٛٛا أْ اٌىزبة وزبثبْ.. أؽلّ٘ب ػٕل هللا رؼبٌٝ ٚال ٠طٍغ ػ١ٍٗ أؽل ِٓ اٌّالئىخ ٚفٟ وزبة 

ىزبة اٌنٞ ػٕل هثٕب ٘نا ال ٠زجلي أفو رزطٍغ ػ١ٍٗ اٌّالئىخ اٌىزبة اٌنٞ رزطٍغ ػ١ٍٗ اٌّالئىخ هللا ػي ٚعً ٠ّؾٛ ِٕٗ ٠ٚضجذ ٚاٌ

ٚال ٠زغ١و ال ٠موثٗ أؽل ف١ّىٓ ٠ىْٛ فٟ اٌىزبة اٌنٞ ٠جلي ف١ٗ ٠ىْٛ ِىزٛة ػّو ِضال األؿ أؽّل ِىزٛة ئْ أؽّل ػّوٖ ٍز١ٓ 

ٍٕخ ٠ىْٛ أؽّل فٟ اٌىزبة اٌنٞ رزطٍغ ػ١ٍٗ اٌّالئىخ ١ٍؼ١ش ٍز١ٓ ٍٕخ ٌٚٛ ٚطً هؽّٗ ٍزىْٛ ٍجؼ١ٓ ؽ١ت اٌىزبة اٌٍٟ 

ب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاٌنٞ ال ٠طٍغ ػ١ٍٗ أؽل ٌٛ للهٔب أٔٗ ١ٍظً هؽّٗ ١ٍٚظً ٍجؼ١ٓ ِىزٛة ػٕل هثٕب أٔٗ ٍجؼ١ٓ ػٕل هثٕ

 أ٘ٛ كٖ ال ٠جلي ف١ٗ فٍٛ وبْ شٟء ٠وك اٌمؼبء اٌنٞ ٠جلي ٠ٚغ١و فٟ اٌىزبة اٌنٞ رزطٍغ ػ١ٍٗ اٌّالئىخ ٌىبْ اٌلػبء.

  ٘نا ِمله فٟ أٞ وزبة؟ٔبىي ٚاٌلػبء ؽبٌغ ٠ّٕؼٗ  اٌؾل٠ش اٌضبٟٔ أْ اٌلػبء ٚاٌجالء ٠ؼزووبْ ٠ؼٕٟ اٌجالء

 اٌىزبة األىٌٟ ٌٓ ٠ظ١جٗ اٌجالء ٚاٌىزبة اٌنٞ رزطٍغ ػ١ٍٗ اٌّالئىخ كٖ هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٠جلي ف١ٗ ٠ٚغ١و. 

٠ّب١ٔخ اٌزٟ ف١ٗ ئْ اٌؼجل ٠ؼٍُ أْ وً شٟء ثمله هللا رجبهن ٚرؼبٌٝ. ئ٠بن أفٟ اٌىو٠ُ أُ٘ ؽبعخ فٟ َِأٌخ اٌمله اٌَّأٌخ اإل -

رؾيْ ػٍٝ ِظ١جخ ؽظٍذ ٌه ؽ١ت ِبما ألٛي؟ لً لله هللا ِٚب شبء فؼً.. لً اٌؾّل هلل كٖ ِٓ رمل٠و هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 
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ٌّبما ٠ب هة ئّٔب اٌؼجل ٠وػٝ ػٓ لؼبء هللا ػي ٚهثٕب ِطٍغ ػٍٝ اٌجالء اٌنٞ أطبثه فزظجو ٚئ٠بن أْ رزَقؾ ئ٠بن أْ رمٛي 

ٚعً،  ٚاإلَٔبْ ِّىٓ ٠ؾيْ ئْ فبرٗ ثؼغ اٌّبي ثؼغ اٌٍَطبْ فبرٗ ثؼغ اٌٛظ١فخ أٚ ٚاؽلح فبرٙب ىٚاط أٚ أٞ شٟء ال 

ؼٍذ.. رؾيْ ػٍٝ ِب فبره ئّٔب اػٍُ ئْ وً شٟء ثزمل٠و هللا رجبهن ٚرؼبٌٝ فال رمزً ٔفَه ؽئب ٚوّلا ٌٛ وٕذ فؼٍذ ٌٛ وٕذ ف

"لبي: ٠ب ثٕٟ ٚأػٍُ أٔه ٌُ رلهن ؽم١مخ اإل٠ّبْ  أثلا ٚئّٔب لً لله هللا ِٚب شبء فؼً. اٌؾل٠ش اٌنٞ هٚاٖ ػّواْ ثٓ ؽظ١ٓ

ئمْ وً شٟء ثمله هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ..  ؽزٝ رؼٍُ أْ ِب أطبثه ٌُ ٠ىٓ ١ٌقطئه ٚأْ ِب أفطأن ٌُ ٠ىٓ ١ٌظ١جه "  

ْٛ أز١ٕٙب ِٓ أهوبْ اإل٠ّبْ،أزجٙٛا ئما أز١ٕٙب ِٓ اٌمله ثنٌه ٔى  

 
 صّواد اإل٠ّبْ ثبٌمله: 

 صّورٗ : اٌضّوح اإل٠ّب١ٔخ اٌزٟ ٔؾظً ػ١ٍٙب ِٓ اإل٠ّبْ ثبٌمله:

ػٕل فؼً األٍجبة ألٔٗ ِمله ٌألٍجبة ٚاٌَّججبد ..( االػزّبك ػٍٝ هللا ٔ  

فٕؾٓ ٠ب ئفٛإٔب ثٕأفن ثبٌَجت ٌىٓ اٌمٍت ِزؼٍك ثبهلل رجبهن ٚرؼبٌٝ.. رّبَ ولٖ . ٚؽزٝ ٌٛ اٌَجت ػؼ١ف أٚ اٌَجت لٛٞ 

ٌٛ هأ٠ذ لظض فبٌمٍت ِزؼٍك ثبهلل رؼبٌٝ ؽزٝ ٚئْ أؼلِذ األٍجبة اٌمٍت ٠زؼٍك ثبهلل رجبهن ٚرؼبٌٝ ٚوّب لٍٕب أٚي ِوح ئْ 

األٔج١بء  فٟ اٌموآْ ِّىٓ رىْٛ األٍجبة ػؼ١فخ علا ٌٚىٓ إٌجٟ ٠أفن ثٙب أٞ ٔجٟ ٠ؼٕٟ ٠أفن ثٙب ٚاٌمٍت ِؼٍك ثبهلل رجبهن 

 }ٌِٟ َْ٘ت   ٚرؼبٌٝ ١ٍلٔب ىوو٠ب لبي }َهِةّ 

 ػبهف ئْ هثٕب ٘ٛ ِٓ ٠ٙت

٠َّخً َؽ١ِّجَخً ۖ ئََِّٔه   ٓ ٌَُّلَٔه مُِهّ ِِ  ٌِٟ َْ٘ت  ١ُغ اٌلَُّػبِء{ ]آي ػّواْ: }لَبَي َهِةّ  ِّ [ ئمْ أٔب أفؼً اٌفؼً أفؼً اٌَجت ٌىٓ اٌمٍت ٣ٍَٖ

 ِزؼٍك ثَّجت األٍجبة ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ.

( هاؽخ إٌفٌ ٚؽّأ١ٕٔخ اٌمٍت ئما أكهن اٌؼجل أْ وً شٟء ثمؼبء هللا ٚللهٖ ٕ   

َٚٔزؾؼو ِٓ والَ اثٓ اٌم١ُ "ٚأػٍُ أٔٗ ال ٚئْ هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘ٛ اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ، هللا هؽ١ُ ثؼجبكٖ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

ٚئّٔب ٠جزٍٟ ١ٌظطفٟ ٠ٚٙنة " ٚرؼوف ئْ هثٕب أهؽُ ثه ِٓ اٌٛاٌلح ثٌٛل٘ب  -ال ٠و٠ل ٠ؼنثه ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ  –٠جزٍٟ ١ٌؼنة 

اة اٌنٞ فزٍَُ األِو هلل ػي ٚعً ؽزٝ فٟ األللاه اٌّإٌّخ ٌٛ فٟ ِظبئت أٚ آالَ رؼوف ئْ ٌٛ وشف هللا ٌه اٌغ١ت ٚهأ٠ذ اٌضٛ

أٔذ ف١ٗ ٌٛ هأ٠ذ ِب ١ٍؾلس ٌه ِٓ عواء اٌجالء اٌنٞ أٔذ ف١ٗ ِٓ هفغ اٌلهعبد فٟ اٌل١ٔب ِضال أٚ أْ ٠ىْٛ اٌفوط ث١ٕه ٚث١ٕٗ 

فطٛاد فبٌؼجل لٍجٗ ٠ّزٍٟء هعبء ثوثٗ رجبهن ٚرؼبٌٝ، موؤب لجً مٌه اٌضالس لظض فٟ ٍٛهح اٌىٙف ٚلٍٕب ئْ وً لظخ فؼال 

بك٠خ ِؾؼخ ِّىٓ ٠مٕؾ ِٓ هؽّخ هثٕب ١٠ٚأً ئّٔب اٌؼجل اٌّإِٓ ال، ٠ؼٕٟ اٌَف١ٕخ ِضال ف١ٙب ػ١ت ٌٛ اإلَٔبْ ٔظو ٌٙب ٔظوح ِ

ِّىٓ إٌبً ٠مٌٛٛا كٞ ؽٍؼذ ِؼ١ٛثخ أطجؼ ٍؼو٘ب ل١ًٍ، طؼ؟ ٌىٓ ٍجؾبْ هللا ٌّب ٠ؼوف ئْ ٟ٘ ٌٛ ِؼ١ٛثخ ٍزجمٝ ِؼٗ 

اٌنٞ لزً اثٕٗ ٌّب ٠ؼوف ئْ ٘نا اٌٌٛل لزً ٌىٟ ٚئٔٙب ٌٛ ١ٍٍّخ ٍزُأفن ِٕٗ ١ٍوػٝ ثمؼبء هثٕب ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚاٌوعً 

٠جلٌٗ هثٕب ف١وا ِٕٗ ىوبح ٚألوة هؽّب ١ٍفوػ ئْ اثٕٗ ِبد ٍجؾبْ هللا .. ٠فوػ ئْ اثٕٗ ِبد ئْ هثٕب ؽغت ػٕٗ اٌشو 

ٚأػٍُ أْ  ٚاٌطغ١بْ ٚاٌىفو ِٓ اثٕٗ ٚثلٌٗ ٌٚل ؽبئغ ٠ط١ؼٗ.. ٚونٌه ٠ب ئفٛإٔب اٌؼجل ٠ٍَُ ألِو هللا ػي ٚعً فٟ اٌق١و ٚاٌشو

هللا ػي ٚعً ٠لثو ٌؼجبكٖ.. هللا ٠لثو فأٔذ رٍَُ ٠جمٝ ٌّب رؾظً ِظ١جخ أٚ ٠ؾظً أٞ شٟء لله هللا ِٚب شبء فؼً ٚاِأل لٍجه 

٠م١ٕب فٟ هثه رجبهن ٚرؼبٌٝ ٚأِال ف١ٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٚأٔٗ ٘ٛ اٌىو٠ُ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ، رّبَ ئمْ هاؽخ إٌفٌ ٚؽّأ١ٕٔخ اٌمٍت 

وً شٟء ثمؼبء هللا ٚللهٖ.ئما أكهن اٌؼجل أْ   

( ؽوك اإلػغبة ثبٌٕفٌ ػٕل ؽظٛي اٌّواك ٚأْ ؽظٛي مٌه ٔؼّخ ِٓ هللا ثّب للهٖ ِٓ أٍجبة مٌه اٌق١و ٚإٌغبػ ف١شىو ٖ

 هللا ٠ٚلع االػغبة.

(  ؽوك اٌمٍك ٚاٌؼغو ػٕل فٛاد اٌّواك ػٕل ؽظٛي ِىوٚة ٚأْ مٌه ثمؼبء هللا ٚللهٖ ف١ظجو ػٍٝ مٌه ٠ٚؾزَت.ٗ  

 
 رٍق١ض

 فالطخ اإل٠ّبْ ثبٌمؼبء ٚاٌمله أْ اٌمؼبء ٚاٌمله ِب للهٖ هللا ػي ٚعً ػٍٝ اٌؼجبك ٚ٘ٛ أهثؼخ ِوارت ػٕل أً٘ إٌَخ..

 اٌّورجخ األٌٚٝ: ِورجخ ػٍُ هللا ػي ٚعً. 

 ٚاٌّورجخ اٌضب١ٔخ: وزبثخ ِمبك٠و اٌقالئك
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 ٚاٌّورجخ اٌضبٌضخ: اٌّش١ئخ. 

 ٚاٌّورجخ اٌواثؼخ: فٍك أفؼبي اٌؼجبك. 

ٕب أْ األطً فٟ اٌمؼبء ٚاٌمله اٌز١ٍَُ. ٚلٍ  

 ً/ ٌٛ ئَٔبْ ٔفَٗ فٟ شٟء ِؼ١ٓ ٌُ ٠ٕطك ثٗ ٌىٓ ٠مٛي أْ هللا أػٍُ ثّب كافٍٟ ٠مٛي هثٟ كثو ٌٟ أِوٞ ٠ٚلع اٌلػبء؟

بٔٛا ٌّبما ال ٠لػٛ.. ٠لػٛ.. ؽجؼب هثٕب ػبٌُ ثبٌؾبي ٚهثٕب أػٍُ ثّب ٠و٠ل اإلَٔبْ ٌىٓ اكػٟ.. اكػٟ ثىً ِب رو٠ل األٔج١بء و

٠لػْٛ هثُٙ ١ٍلٔب ىوو٠ب لبي "هة ٘ت ٌٟ ِٓ ٌلٔه مه٠خ ؽ١جخ" إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص وبْ ث١لػٟ وبْ ٠وفغ ٠لٖ ٠ٚلػٟ.. ٠ب ئفٛإٔب 

ّضً اٌ اكػٛ.. إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص ٠مٛي: ئْ هللا ؽ١ٟ ٍز١و ٠َزؾٟ ئما هفغ اٌؼجل ٠ل٠ٗ ئ١ٌٗ أْ ٠وكٖ طفوا فبئجز١ٓ. ئما وبْ اٌجشو ٚهلل

األػٍٝ ٌٛ أْ عبءن أؽل ٚؽٍت ِٕه شٟء رَزؾٟ أال رؼط١ٗ ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ ػٕلن، فّب ثبٌه ٚهلل اٌّضً األػٍٝ اٌغٕٟ اٌىو٠ُ 

اكع هللا ػي ٚعً ال رمٛي أٔب ٔفَٟ فٟ ٘نا ٚال رلػٛ اكػٟ هثٕب.. هثٕب ٠ؾت أْ ٠َّغ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ.. ٠ب ئفٛإٔب ٔلػٟ..

ئ١ٌٗ ٠ٚزنًٌ ٌٗ ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٘نا ِٓ اٌؼجبكاد اٌزٟ ٠زموة ثٙب اٌؼجل ئٌٝ هللا رجبهن طٛد ػجلٖ.. ٠ؾت أْ اٌؼجل ٠زؼوع 

 ٚرؼبٌٝ..

 
 اٌؾّلهلل اٌنٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌظبٌؾبد

ِٓ وزبة اطٛي اال٠ّبْمؼبء ٚاٌملهثبٌأز١ٕٙب ِٓ ثبة اال٠ّبْ   

ء ٚاٌجواءٚاٌٛال َِبئً ِزفولخ فٟ اٌؼم١لحٚثّش١ئخ اٌوؽّٓ َٔزىًّ ِؼب ثبة   

 ِؼٙل ش١ـ االٍالَ اٌؼٍّٟ رؾذ اشواف فؼ١ٍخ اٌش١ـ اثٟ اٍؾبق اٌؾ٠ٕٟٛ

 

 


